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িনঃসে�েহ এই সময়টা আমােদর জেনয্ খুবই আেবগঘন সময়, আর এখােন আমরা সারা দুিনয়া 

েথেক িবি�� হেয় আিছ, আজ কারাগাের আমােদর ব�ীরত জীবেনর চতুথর্ রমজােন এেস আমরা 

েপৗঁেছিছ। 

এই সমেয় মানুষ আ�াহর িযিকের বয্� থােক অথবা অনয্ানয্ উপকারী আমেল বয্� থােক েযন েস 

তার আেবগ ও �ৃিতর পাতায় হািরেয় না যায়, িবেশষ কের আজেকর এই মুহূতর্গুেলােত যখন 

িকনা আমার মেন এমন একিট দৃশয্ রেয়েছ যা �িত বছর রমজান মােসর �থম িদনিট এেলই 

আমার েচােখ েভেস উেঠ। 

খাবােরর েটিবেলর চতুিদর্েক বা�ােদর েদৗড়ােদৗিড় আর আযােনর জনয্ অেপক্ষা, আর তােদর 

ইফতার ��ত করার জনয্ তােদর মােয়র ইত�ত েছাটাছুিট, েযখােন বা�ােদর েকউই েসই বয়েস 

েপৗঁছায় িন েয বয়েস মানুেষর উপর েরাজা ফরয হয়। তবুও তারা সকেলই েরাজা রাখার বয্াপাের 

অিত উৎসাহী, িবেশষ কের রমজােনর �থম িদনিটেত েতা অবশয্ই। 

যা িকছুই নতুন, তার সবটােতই বা�ারা এমন উ�লতা েদখায়। তারা �বল উৎসাহ ও উ�ীপনার 

সােথ সবটুকু খাবার েখেয় েনয়! িঠক আেছ...তেব, সেতয্র পেথ অিবচল থাকার জনয্ শুধু উৎসাহই 

যেথ� নয়, তাই নয় িক? 

আমার কারাকেক্ষর েছা� জানালাটা িদেয় আিম কাহালাহ মরুভূিমেত সূযর্াে�র অপরূপ দৃশয্ 

তািকেয় েদখিছ। সূযর্ তার রি�গুেলােক এক আ�যর্ প�িতেত গুিটেয় িনে�...এবং েবশ �ত, 

আযােনর �িন িনি�ত কের িদে� েয সূযর্ ডুেব েগেছ। 

আহ...জীবনটা কত েছাট!...এক ঝাঁক পািখ লাল আকােশর অসীম িদগে�র পােন উেড় উেড় 

তােদর নীেড় েফরত যাে� েযখােন তােদর কিচ ছানাগুেলা রেয়েছ, অ�কার েনেম আসার আেগই 

েপৗঁছােত হেব। মুতািমদ িবন ইবাদ কারারু� অব�ায় যা বেলিছেলন েসই কথাগুেলা আমার বার 

বার মেন পড়িছল, 
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আ�াহ িবড়ােলর শাবকগুেলােক রক্ষা কেরেছন, 

আর আমার কু্ষ� ছানাগুেলা পািন ও ছায়ার কােছ �তািরত হেলা। 

এটাই মানব �কৃিত, আ�াহ তােদর অ�ের �ীয় রহমেতর েয বীজ বপন কের িদেয়েছন তা িনেয় 

তারা িবনত। কখেনা এই রহমত মানুষেক পুেরাপুির পরাভূত কের েফেল েস যতই কিঠন, শ� ও 

সিহ�ু েহাক না েকন। 

আিম এই �ৃিতর জাল েথেক িনেজেক ছািড়েয় েনই এবং মুখ িফিরেয় েনই, আমার েছা� 

কারাকেক্ষর েদয়ালগুেলােত িকছু কিবতার পংি� িলেখিছলাম েসগুেলা মেন পেড় যায়, 

েহ আমার ভাই, আমরা েতা খারাপ িকছু আশা কির িন 

মহাপরা�মশালী �িতপালেকর ওয়াদার বয্াপাের, 

এই ব�ী� েতা আমােদর দৃঢ়তােকই বৃি� কেরেছ, 

আর বৃি� েপেয়েছ আমােদর িনি�ত িব�াস এই কারাগাের। 

 

ভাইেদর উপর েয িনযর্াতন ঘেটেছ, 

আর শত শত দায়ীেক েয হতয্া করা হেয়েছ, 

েস েতা শুধুমা� আমােদর ঈমােনর পতাকােকই উে�ালন কেরেছ, 

আর আমােদর �ীন ও তাওহীেদর সতয্তােক সু�িতি�ত কেরেছ। 

 

এক রেবর স�ি� অজর্ন এবং এক �ীনেক সমথর্ন করেত 

এই কারাগার েতা সুগ�ময় আর মৃতুয্ও সুিম�রূপ, 

এক মহাপরা�মশালী ও পরম করুণাময় রবেক খুিশ করেত 

এই জীবন আর স�ান-স�িত সবই শূেণয্র �রূপ। 

 

3 
 



এই মুহূতর্গুেলােত আমার িশশু েছেল উমার এর িকছু কথা মেন পড়েছ যা অতীেতর একিট 

রমজােন েস তার মােক বলিছল, “আমার বাবা একজন ভােলা মানুষ, আিম তােক ভালবািস, তােক 

িনেয় আিম গিবর্ত। িক� আিম তােক আমােদর সােথ েদখেত চাই, কারাগাের না।” 

তার মা তার কথার উ�র িদেত িগেয় তােক পূেবর্কার িকছু ঘটনা �রণ কিরেয় িদেলা, আর আিম 

েযন রােতর আঁধাের েসই কথাগুেলার �িত�িন শুনেত পাি�লাম, “উমার? এসব তুিম িক 

বলেছা? আিম িক েতামােক ইবরাহীম (আলাইিহস সালাম) এর ঘটনািট বিল িন েয, িতিন েয 

িবষেয়র িদেক আহবান কেরিছেলন েস জনয্ তাঁেক আগুেন িনেক্ষপ করা হেয়িছল? আর মূসা ও 

ঈসা (আলাইিহমাস সালাম), আসহােব কাহফ আর আসহাবুল উখদুেদর কথাও ভুেল েগেল?” 

েহ উমার! এর �েয়াজন আেছ। েতামার মেন আেছ িন�য়ই যখন আিম ছুিটর িদনগুেলা েতামােদর 

সােথ কািটেয়িছলাম। েকাথায় েতামার েসই কথাগুেলা যা তুিম আমার মানহােজর (কমর্ প�িতর) 

সমােলাচনাকারীেদর বয্াপাের েতামার মােক বেলিছেল, “আিম আমার বাবার মেতা হেত চাই, আর 

যখন আিম বড় হেবা তখন আিম েসটাই করেবা যা িতিন কেরিছেলন। আর আিম ৈ�রাচারী 

শাসকেদর িবরুে� সং�াম করেবা।” 

আর আজেক তুিম িক বলেছা? িদন ও রােতর ৈদঘর্য্ িক এতই েবেড় েগেছ? যা�া েতা সেব শুরু 

হেয়েছ, বয্াটা আমার। তুিম িক েতামার েছাট দুই ভাইেবােনর মেতা হেয় েগেছা যারা আমার 

কারাব�ীে� অিতমা�ায় বয্িথত হেয় পেড়েছ? তুিম িক িবজেয়র বয্াপাের হতাশ হেয় এই রা�া 

পিরতয্াগ কেরেছা? 

আমার এখেনা মেন পেড় েতামার েচােখর েসই ঝলকািনর কথা, যখন মধয্রােত আ�াহর শ�রা 

আমােদর বাসায় হানা েদয় আর তুিম তােদর �িত িচৎকার করিছেল, যখন শীেতর েসই রােত 

তুিম হঠাৎ ঘুম েথেক উেঠ েগেল, আর তােদর েনাংরা গলার আওয়াজ শুেন িবছানা েথেক উেঠ 

এেস েদখেল েয, পুেরা বািড়েত তারা ছিড়েয় আেছ, �িতটা িজিনস আর ঘেরর �িতটা েকাণা তারা 

খঁুেজ খঁুেজ েদখেছ। তােদর মেধয্ একটা কােফর েতামােক িজেজ্ঞস করেলা, “েতার বাবা কই?” 
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তাই তুিম িনঃশ� িচে� েচাখ ডলেত ডলেত বলেল, “আিম জািন না।” অথচ তুিম খুব 

ভােলাভােবই জানেত েয, েসই রােত েতামার বাবা েকাথায় িছল। 

আবু হাফস, আমার এখেনা মেন পেড়, আর আিম তা কখেনা ভুলেবা না েয, েসই রােত তুিম 

তােদর িদেক িকভােব �ু� দৃি�েত তািকেয় িছেল যখন েশষবােরর মেতা আিম েতামােদর েছেড় 

যাই; রাতটা িছল আমার ে�ফতার হবার রাত, আজেকর েথেক চার বছর আেগ। আমার হােত 

তারা হাতকড়া পিরেয় েদয় আর চতুিদর্ক েথেক আমােক িঘের েফেল, আর লািঠ আর রাইেফেলর 

বাট িদেয় আমােক ধা�ােত ধা�ােত সামেন িনেয় যায়। আিম েতামােক আঁধােরর মােঝও 

েদখিছলাম যখন তুিম বারা�ায় দাঁিড়েয়িছেল, যখন আিম েতামােক বলিছলাম, “এেদরেক ভয় 

েপেয়া না! এেদর �ারা শি�ত হেয়া না! এরা েপাকামাকড় ছাড়া িকছুই না! এরা সব মািছ!” আমার 

খুব ভােলাভােবই মেন আেছ েয, েতামার মেন এই কথাগুেলা িকভােব েগেঁথ েগেছ আর েতামার 

�ৃিতেত মুি�ত হেয়েছ, কারণ ছ’মাস পর যখন তারা আমােক তােদর থানা েথেক কারাগাের িনেয় 

েগেলা আর তুিম আমােক েদখেত েগেল, তখন েতামােক েসই রােতর কথা মেন কিরেয় েদবার 

সােথ সােথই তুিম বেল উেঠিছেল, “হয্া বাবা, আমার খুব ভােলামেতাই মেন আেছ। তুিম 

আমােদরেক বেলিছেল েয, তােদরেক ভয় না েপেত, আর বেলিছেল েয, তারা েতা কীটপত� আর 

মািছ।” 

আমার অবাক লাগেছ েয, েতামার কিচ মন েসই অ�কারময় রােতর এত ঘটনার মােঝ িকভােব 

শুধু ঐ কথাগুেলাই মেন েরেখেছ। আিম েতামােক েসিদন ইবনুল কাইয়ুয্েমর (রিহমাহু�াহ) কিবতা 

েথেক একিট পংি� শুিনেয়িছলাম, যা আিম েতামার জনয্ আমার কারাকেক্ষর েদয়ােল িলেখও 

েরেখিছ, 

তােদর অিধক সংখয্ােক ভয় কেরা না, 

েযেহতু তারা গুরু�হীন এবং মািছর মেতা। 

েতামরা িক একটা মািছ েক ভয় পাও? 
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মেন পড়েছ িক? ও উমার! আ�াহর দুশমেনরা এই েলখািট েদেখ রােগ অি�শমর্া হেয় পেড়। 

তােদর এত ে�াধাি�ত দশা সে�ও েতামােক এই কথািট জানােত আমার আন� লাগেছ। 

তাহেল আজেক েকন তুিম আমােক পাওয়ার জনয্ এত বয্াকুল হেয় পড়েছা? 

আ�া িঠক আেছ, তুিম এখেনাও েছা�, আর এই রা�ািট অেনক দীঘর্ এবং �িতকূলতায় ভরা। 

এমনিক েসরারাও এই রা�ার ধাের পেড় থােক, কত মানুষ এই চলার পেথ েথেম যায়! 

আিম িক েতামােক এবং অনয্ানয্েদরেক বার বার বিল িন েয, অনয্ানয্ েদেশ আমােদর ভাইেদর 

উপর চালােনা অতয্াচােরর তুলনায় আমােদর �িত চালােনা এই অতয্াচার খুবই কম? এটা েতা শুধু 

সূচনা মা�, েছা� েছেল আমার। আর এই মূলয্বান দাওয়াত এবং মহামূলয্ পুর�ার লােভর পেথ 

এগুেলা েতা �থম ধাপ মা�, যার মূলয্ িদেত শুধুমা� সিতয্কার পুরুেষরাই উেঠ দাঁড়ায়, 

 
মুিমনেদর মেধয্ কতক পুরুষ আেছ যারা আ�াহর সােথ তােদর কৃত অ�ীকার পূণর্ কেরেছ; তােদর 

মেধয্ েকউ েকউ শাহাদাত বরণ কেরেছ এবং েকউ েকউ �তীক্ষায় রেয়েছ। তারা �ীয় সংক� 

একটুও পিরবতর্ন কের িন।0

(১) 

েহ আ�াহর পুর�ার, নও তুিম কম দািম, 

বরং, অলসেদর জনয্ তুিম সাধয্াতীত দািম। 

েহ আ�াহর পুর�ার, যিদ এমন না হেতা েয, তুিম - 

�েতয্ক ক�েবি�ত, যখনই েকউ েতামার িদকগামী, 

তেব েকউই আজ িপছেনর িদেক বেস থাকেতা না, 

আর ি�তীয় ে�ণীর পুর�ার বেলও িকছু থাকেতা না। 

(১) সূরা আহযাব, আয়াত: ২৩ 
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যাই েহাক, এিট �িতিট অি�য় কে�র �ারা েবি�ত, 

েযন েসই অলস িমথয্ােরাপকারীরা হয় �ত িবতািড়ত, 

আর েযন এিট েস সকল উ�াকা�ীেদর েদয়া যায়, 

েয �ৃহা মহান রেবর ই�ায় তাঁর পােন উপনীত হয়। 

ইবনুল কাইয়ুয্েমর (রিহমাহু�াহ) কথাগুেলা কতই না সু�র। তাঁর কিবতার পংি�গুেলােত িক 

সু�র কের বণর্না করেলন, “আ�াহর কসম, এিট েতা স�া নয় েয, একজন েদউিলয়া েলাক তা 

িকেন িনেয় যােব। এিট েতা এমনও নয় েয, িব�য় না কের অভাব�� মানুেষর �েয়াজন পূরেণ 

তা স�ূণর্রূেপ দান করা হয়। বরং বাজাের এিটেক খুবই উঁচু দােম উপি�ত করা হয়, আর এিটর 

একমা� মূলয্ িনধর্ািরত হয় েয, িনেজর স�ােক স�ূণর্রূেপ িদেয় িদেত হেব। তাই অ�ীকারকারীরা 

িপছু হেট যায়, আর যারা এিটেক ভােলাবােস তারা তা েদখার জনয্ দাঁিড়েয় যায় েয, েক এিট �য় 

করার স�ােনর অিধকতর েযাগয্। পুর�ারটা তােদর হােত ঘুরেত থােক, আর েশষ পযর্� েসটা 

তার হােত িগেয় পেড় েয, 

 
...মুসলমানেদর �িত হেব দয়ালু ও েমেহরবান এবং কােফরেদর �িত হেব অতয্� কেঠার...1

(২) 

যখন �মা�েয় আেরা েবশী মানুষ এেস এই পুর�ােরর দািব করিছল তখন তােদরেক িনজ দািবর 

সতয্তা �মাণ করেত বলা হয়। কারণ যিদ শুধু এই দািবর িভি�েতই তােদরেক এটা িদেয় েদয়া 

হেতা, তাহেল যারা এই পুর�ােরর বয্াপাের পেরায়া কের না েসই সব েলােকরাও এেস দািব 

তুলেতা েয, তারা েসিটেক �বলভােব কামনা কের। সুতরাং, এভােব িবিভ� ধরেনর মানুেষরা যখন 

তােদর দািব তুলেত লাগেলা, তখন বলা হেলা, ‘এই �মাণ ছাড়া তােদর দািব গৃহীত হেব না,’ 

 

 

(২) সূরা মািয়দা, আয়াত: ৫৪ 
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যিদ েতামরা আ�াহেক ভােলাবােসা, তেব আমার অনুসরণ কেরা, এবং আ�াহ েতামােদরেক 

ভােলাবাসেবন...2

(৩) 

ফেল, অিধকাংশ েলাক িপছু হেট েগেলা, আর শুধুমা� তারাই রেয় েগেলা যারা ি�য়নবী (সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) েক তােদর আমল (কমর্), কথা ও চািরি�ক েক্ষে� অনুসরণ কের। তাই 

তারা েযন িনেজেদর দািব �মাণ করেত পাের েস জনয্ েসই শেতর্ তারা িকছু �� িবষয় েযাগ 

করেত অনুেরাধ করেলা যা করার মাধয্েম তারা েসই দািব �মাণ করেত পারেব, ফেল বলা হেলা, 

 
...তারা আ�াহর রােহ িজহাদ করেব, আর তারা েকােনা িন�ুেকর িন�ার পেরায়া করেব না...3

(৪) 

এর ফেল ভােলাবাসার দািবদার েবশীরভাগ েলাকই সের পড়েলা, আর শুধুমা� মুজািহদীনগণ 

েথেক েগেলন। তােদরেক বলা হেলা, ‘যারা এই ভােলাবাসার দািবদার তারা েতা িনেজেদর জীবন 

ও ধন-স�েদর মািলক নয়, সুতরাং এিগেয় িগেয় আ�াহর সােথ চুি� পূণর্ কেরা,’ 

 
িন�য়ই আ�াহ মুিমনেদর িনকট েথেক তােদর �াণ ও তােদর ধন-স�দ সমূহেক এর িবিনমেয় 

খিরদ কের িনেয়েছন েয, তােদর জেনয্ রেয়েছ জা�াত...4

(৫) 

তাই যখন তারা এই খিরদকারীর মহ� ও মহানুভবতা স�েকর্ জানেলা, তাঁর পুর�ােরর গুণেক 

বুঝেলা, আর যােদর হাত এই চুি�েত আব� তােদর মযর্াদােক উপলি� করেলা; তখন তারা এই 

পুর�ােরর মূলয্ বুঝেলা, বুঝেলা েয এটা সিতয্কার অেথর্ই মহাগুরু�পূণর্ িবষয়। তারা েদখেলা েয, 

সবেচেয় বড় ক্ষিত�� হে� েসই বয্ি� েয অ� দােম এই পুর�ারেক িবি� কের েদয়। তাই 

(৩) সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ৩১ 
(৪) সূরা মািয়দা, আয়াত: ৫৪ 
(৫) সূরা তাওবা, আয়াত: ১১১ 
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তারা স��িচে� অনয্ েকােনা িবকে�র কথা না েভেবই এই চুি�েত আব� হেয় েগেলা, আর তারা 

বলেলা, ‘আমরা এই রা�া েথেক হটেবা না।’ ফেল যখন এই চুি�িট স�ূণর্ হেলা এবং েবচােকনা 

েশষ হেলা, তখন তােদরেক বলা হেলা, ‘আমার জেনয্ েতামােদর জীবন ও স�দ যখনই িনঃেশষ 

হেয় যােব, তখন এগুেলােক আিম বহুগুেণ বিধর্ত কের েফরত িদেবা!’ 

 

 
যারা আ�াহর রা�ায় িনহত হয় তােদরেক েতামরা মৃত ধারণা কেরা না; বরং তারা জীিবত, তারা 

তােদর �িতপালক হেত জীিবকা �া� হয়। আ�াহ তােদরেক �ীয় অনু�হ হেত যা দান কেরেছন 

তা িনেয় তারা উৎফু�...5

(৬) 

সুতরাং, যখন তারা তােদর মহান �িতপালেকর অনু�হ লাভ করেলা তখন তারা তাঁর �শংসা 

করেলা, আর মহান অিভভাবেকর েথেক েয পুর�ার তারা েপেয়েছ েস জনয্ তাঁর �িত 

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেলা, এবং পরিদন সকােলও তারা আবারও তাঁর �শংসা করেত লাগেলা।” 

আমার বয্াটা, েতামােক এটা খুব ভােলাভােব বুঝেত হেব। এটা মুখ� কের েফেলা যােত এই 

পেথর বা�বতা ও এর চািহদা স�েকর্ জানেত পােরা। তাই আজেকর পর আর কখেনাও অৈধযর্ 

হেয়া না, আর যতিদন জীবন ধারণ করেছা কখেনাও �া� বা িনরাশ হেয়া না। 

আমার সােথ েতামার েশষবােরর সাক্ষােতর কথা মেন কেরা, আিম দশর্নাথর্ীর জানালা িদেয় েতামার 

েচােখর িদেক তািকেয় িছলাম। েস েচাখ দু’েটা েযন আমােক েদখার খুিশেত আনে� বড় হেয় 

িগেয়িছল। তুিম বলিছেল, “বাবা! গতকাল আিম আমার উ�ােযর সােথ িশকাের িগেয়িছলাম, আর 

জীবেন �থমবােরর মেতা আিম রাইেফল িদেয় একিট কবুতর িশকার কেরিছ! হয্া বাবা! রাইেফল 

িদেয়! আিম জীবেন �থমবার রাইেফল িদেয় কবুতর িশকার কেরিছ!” 

(৬) সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৬৯-১৭০ 
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“চমৎকার, উমার! চমৎকার! এখন হেলা বাজপািখ িশকােরর সময়। যিদ আ�াহ চান, শী�ই আিম 

েতামােক িশখােবা, িকভােব বাজপািখ িশকার করেত হয়।” 

আযান েশষ হেয়েছ, �ৃিতর জানালাও ব� হেয়েছ। এক েফাঁটা মূলয্বান অ� জমা হেয়েছ েচােখ। 

খুব �ত আিম তা মুেছ েফললাম আর মৃদু�ের বললাম, 

“েহ আ�াহ! েতামার ই�ায় রাত শুরু হেলা আর িদন েশষ হেলা। েতামার কােছই সব েদায়া, 

সুতরাং, আমােক ক্ষমা কেরা।” 

 

আবু মুহা�দ আিসম আল-মাকিদসী 

রমজােনর �থম রাি�, 

রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর িহজরেতর ১৪১৭ বছর পর 
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